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آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

رویه های مرتبط
رويههاي ذيل به مستند حاضر ارتباط سیستماتیک دارند
اساسنامه پروژههاي مستقل و بزرگ دانشگاه به شماره
آيیننامه مالي -معامالتي پروژههاي مستقل و بزرگ دانشگاه به شماره

AUT-PR-2102
AUT-PR-2104
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ويرايش:

فهرست مطالب

هدف
 -1تعاريف و کلیات
 -2جذب نیرو
 -3ساير فوق العادهها و هزينه ها
 -4انواع قرارداد منعقده در پروژه
پیوست  :1قرارداد اجراي پروژه مستقل تحقیقات صنعتي )(AUT-FM-2103-01
پیوست  :2الگوي قرارداد خريد خدمات پژوهشي AUT-FM-2103-02
پیوست  :3الگوي قراردادهاي خريد خدمات مشاورهاي AUT-FM-2103-03
پیوست  :4الگوي قرارداد خريد خدمات پژوهشي پاره وقت ()AUT-FM-2103-04
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فهرست جداول
جدول  :1حق الزحمه قرارداد هاي ساعتي در پروژه 7........................................................................................................................................
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ويرايش:

هدف
هدف از ارائه آئیننامه اداري حاضر ،ايجاد فضايي روشن و سالم براي اجراي امور مالي واداري پرروژههراي
تحقیقاتي بزرگ و مستقل دانشگاه ميباشد .اين آئیننامه که با تايید هیات رئیسه دانشگاه قابلیت اجررا پیردا
ميکند چگونگي پرداخت و میزان آن را براي اساتید ،مديران ،کارشناسان و پرسنل خدماتي ارائه مرينمايرد.
روشن بودن اين امر کمک فراواني به ايجاد فضاي عاري از شبهه و نگراني مينمايد.
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ويرايش:

 -1تعاریف و کلیات
اصطالحاتي که در اين آئیننامه بکار گرفته است داراي تعاريف زير ميباشد:
مدیر پروژه :مسئولیت اداره پروژه واگذارشده از طرف دانشگاه را بر عهده دارد.
مدیرگروه :مسئولیت اداره يک گروه تخصصي در پروژه را دارا است که از جانب مدير پروژه بر عهده دارد.
قرارداد :عبارت است از توافقنامه کتبي که به امضاء داوطلب به کار و مدير پروژه ميرسد و به موجب آن
در ازاي هر ساعت حقالزحمه براي مدت مندرج در قرارداد کاري را انجام ميدهد.
ماموریت :عبارت است از محول نمودن وظیفهاي موقت براي مدت معین که ممکن است خارج از محل
جغرافیايي خدمت باشد.
حقالزحمه ماموریت :عبارت است از مبلغي که در ازاي ماموريت داخل يا خارج از کشور بر اساس
ضوابط مرتبط پرداخت ميشود.
هزینه سفر :عبارت است از مبلغي که براي جبران مخارج مربوط به نقل و مکان و اياب و ذهاب و نظاير
آن به مامور پرداخت ميشود.

 -2جذب نیرو
 -1-2جذب نیروي تحقیقاتي در پروژه بر اساس نیاز پروژه با پیشنهاد مدير هرگروه و موافقت مدير
پروژه با توجه به اصل شايستگي انجام ميشود.
 -2-2داوطلبان همکاري در پروژه بايد حائز شرايط زير باشند:
 رعايت اصول اخالقي و نداشتن سوء پیشینه موثرکیفري
 عدم عضويت در گروهک هاي الحادي و ضد انقالب
 داشتن حداقل مدرک تحصیلي ديپلم
 عدم اعتیاد به مواد مخدر
 تندرستي و توانايي کامل جسمي و رواني
 نداشتن منع قانوني از نظر به خدمت گرفتن
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 دارا بودن شرايط الزم ( تحصیل ،تجربه و ساير شرايط مورد نیاز )
 موفقیت در مراحل پذيرش ،مصاحبه
 انتخاب اصلح از بین داوطلبان حائز شرايط بر عهده مدير پروژه خواهد بود.
 -3-2مدير پروژه ميتواند براي انجام فعالیتهاي تخصصي از خدمات افراد براي مدت معین و محدود با
تنظیم قرارداد داخلي و بدون ايجاد تعهد استخدامي براي دانشگاه يا خود استفاده نمايد .اينگونه
همکاري افراد تابع مفاد مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود و پس از پايان مدت قرارداد همکاري افراد
خاتمه مييابد.
 -4-2درصورتي که مبناي محاسبه حقالزحمه براساس ساعت کارکرد باشد ،موارد به شرح ذيل خواهد
بود:
عنوان

ردیف

عدد مبنا ( ریال ) به ازاء هرساعت

1

دانشجوي کارشناسي

55،000

2

کارشناسي

75،000

3

دانشجوي کارشناسي ارشد

80،000

4

کارشناسي ارشد

95،000

5

دانشجوي دکتري قبل از دفاع پروپزال

110،000

6

دانشجوي دکتري بعداز دفاع پروپزال

130،000

7

دکتري غیر هیات علمي

190،000

8

کارشناس مجرب بعنوان مشاور

با تشخیص مدير پروژه حداکثرتا سقف اساتید

9

کارکنان شرکتي( مسئول دفتر ،کارپرداز ،امور خدماتي و)...

طبق ضوابط قانون کار بانظرمدير پروژه*

10

اساتید و مديران پروژه

350،000

* در اين خصوص از شرکتهاي تامین کننده ،نیروي انساني با نظر مديريت پروژه استفاده خواهد شد.

تبصره  :1مدير پروژه ميتواند بر اساس نیاز عملیاتي از اعداد پايه به میزان  %25افزايش پرداخت داشته باشد.
تبصره  :2مدير پروژه ميتواند در صورت نیاز به بهرهگیري از خدمات اعضاء هیات علمي و کارشناسان قراردادهاي
اجرايي را بر اساس حقوق ماهیانه تنظیم نمايد .در اين شرايط الزم است که بخشي از حقالزحمه در قالب پاداش
حسن انجام کار و دست يابي به موفقیت پرداخت گردد.
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ويرايش:

تبصره  :3مدير پروژه ميتواند حقالزحمه همکاران را در قالب قراردادي مشخص براي اجراي يک بسته کاري 1خاص
منعقد نمايد .در چنین شرايطي حفظ انسجام نتايج بسته کاري با ديگر فعالیتها بر عهده مدير پروژه ميباشد.
تبصره  :4در صورت عقد قرارداد تمام وقت با کارشناسان رعايت قوانین مرتبط با بیمه و مالیات نیز بايد در تنظیم
قرارداد در نظر گرفته شده باشد تا مشکلي از اين بابت حاصل نگردد.
تبصره  :5مدير پروژه موظف است در خصوص پرداخت کسورات قانوني قراردادهاي منعقده با پرسنل اعم از بیمه و
مالیات از محل اعتبار تخصیص داده شده به پروژه اقدام نمايد.

 -3سایر فوقالعادهها و هزینهها
 -1-3طرف قرارداد پروژه که به ماموريت اعزام ميگردند از تاريخ حرکت به محل ماموريت تا بازگشت،
چنانچه فاصله مقصد از مبداء بیش از  200کیلومتر باشد هزينه سفر پرداخت ميگردد.
 -2-3هزينه سفر ،نقل و مکان و ساير هزينههاي مرتبط سفرهاي داخلي و خارجي مشتمل بر غذا،
اسکان ،اياب و ذهاب ،بلیت هواپیما ،اتوبوس يا قطار بر اساس ارائه مستندات خواهد بود که پس از تايید
مدير پروژه قابل پرداخت ميباشد.
تبصره  :6پرداخت هزينه هتل و غذا در کشورهاي خارجي تا سقف  200دالر با ارائه مستندات قابل پرداخت
ميباشد.
 :3-3طرف قرارداد با پروژه که با تصويب مدير پروژه به ماموريت خارج از کشور اعزام ميشوند به ازاي
هر روز  50دالر بابت فوقالعاده ماموريت پرداخت ميشود.
 :4-3مدير پروژه ميتواند به منظور جبران خدمات و زحمات طرفهاي قرارداد در پايان هر سال يا
زمانهاي خاص با تايید کمیته راهبري مبلغي را به عنوان پاداش اعطاء نمايد.

Work package
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 -4انواع قرارداد منعقده در پروژه
 :1-4قرارداد طرح تحقیقات صنعتی ،قراردادي است که فيمابین معاون پژوهش و فناوري دانشرگاه و
مدير پروژه براي اجراي طرح منعقد ميشود .پیوست  1الگوي اين نوع قراردادها را نشان ميدهد .اين نوع
قراردادها از نظر شکل و محتوي مشابه قراردادهاي داخلي است که اداره کل کارآفريني و ارتباط با صنعت
دانشگاه با مجريان طرحهاي تحقیقاتي منعقد مينمايد.
 -2-4قرارداد خرید خدمات پژوهشی ،اين قرارداد فيمابین مدير پروژه و هر يرک از همکراران برراي
اجراي بخشي از فعالیتها منعقد ميشود .اصول اين نوع قراردادها براساس پرداخرت مبلرم مشخصري بره
عنوان حقالزحمه ماهیانه است .مدير پروژه با کسب موفقیت ميتواند در مقاطع زماني مناسب نسربت بره
پرداخت پاداش اقدام نمايد .الگوي اين نوع قراردادها که در پیوست  2آورده شده است براي آن دسرته از
همکاراني است که مسئولیت مشخصي را به صورت دائمي در پروژه تعهد مينمايند.
 -3-4قرارداد خرید خدمات مشاوره ،اين نوع قراردادها براي بهرهگیري از خدمات مشاورين نیمه
وقتي است که در قالب حقالزحمه ساعتي با پروژه همکاري مينمايند .الگوي اين نوع از قراردادها در
پیوست  3آورده شده است.
 -4-4قرارداد خرید خدمات پژوهشی پارهوقت ،براي بهرهگیري از خدمات دانشجويان مقاطع
مختلف تحصیلي و کارشناسان در پروژه از اين نوع قراردادها ميتوان استفاده نمود .الگوي اين نوع
قراردادها در پیوست  4آورده شده است.
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پیوست  :1قرارداد اجرای پروژه مستقل تحقیقات صنعتی
)(AUT-FM-2103-01
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قرارداد اجرای پروژه مستقل تحقیقات صنعتی

اين قرارداد در اجراي ماده  2-9مصوبات مورخ  76/2/2هیات امناء دانشگاه ،مابین دانشگاه صنعتي امیرکبیر به
نمايندگي آقاي  ...............................معاون پژوهش و فناوري دانشگاه که در اين قرارداد دانشگاه نامیده مي شود از
يک طرف و آقاي  ..................................عضو هیات علمي دانشکده  .......................................که در اين قرارداد مجری
نامیده مي شود از طرف ديگر ،با شرايط و مفاد ذيل منعقد مي گردد.

ماده  : 1موضوع قرارداد
عبررارت اسررت از مررديريت و اجررراي طرررح تحقیقرراتي " "..........................................موضرروع قرررارداد منعقررده بررا
 .........................................به شماره  ..................مورخ ............................

ماده  :2دستگاه نظارت :کمیته اجرایی
نظارت بر حسن اجراي قرارداد بر اساس اساسنامه " پروژه " بر عهده  .......................................مي باشد.

ماده  :3مدت قرارداد
مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ امضاء و مبادله  12ماه خواهد بود.

ماده  : 4مبلغ قرارداد
مبلم قرارداد  ....................ريال ميباشد که توسط دستگاه نظارت و دستورالعمل درآمدهاي اختصاصي موضوع بند
(ب( ماده  27آئیننامه مالي و معامالتي دانشگاه مصوب دومین جلسه هیات امناء دانشگاههاي منطقه ( (2مورخ
 70/12/2تعیین شده است .حداقل ده درصد از مبلم فوق بعنوان باالسري به دانشگاه تعلق خواهد گرفت که در
طول اجراي پروژه با صالحديد رياست دانشگاه يا معاون پژوهشي دانشگاه از اعتبارات مرتبط کسر خواهد شد.
تبصره  :1مبلم قرارداد از محل اعتبار بودجه اختصاصي تحصیل شده از موضوع قرارداد تامین گرديده است.
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ماده  :5نحوه پرداخت
پرداخت مبالم قرارداد معادل دريافت وجوه انجام مراحل مختلف قرارداد"  " .............................................به شماره
 ....................مورخ  .......................با دانشگاه ميباشد که در قبال درخواست مجري پس از تايید دانشگاه قابل پرداخت
در وجه مجري ميباشد.
تبصره  :2پرداختهاي فوقالذکر با توجه به وجود اعتبار بودجه اختصاصي از محل قرارداد منعقده با سازمان
 .......................مندرج در موضوع قرارداد انجام خواهد گرفت.
تبصره  :3کلیه هزينههاي پرسنلي ،هزينههاي مصرفي و خريدهاي تجهیزاتي به عهده مجري ميباشد.
تبصره  :4در صورتي که با نظر واحدهاي دانشگاه از امکانات و پرسنل واحدهاي دانشگاه در خارج از وقت مقرر
اداري و در رابطه با پروژه استفاده گردد ،پرداخت هزينههاي مربوطه به عهده مجري ميباشد.
تبصره  :5کلیه تجهیزاتي که در چارچوب اين قرارداد خريداري ميشود متعلق به حوزه پژوهشي دانشگاه ميباشد.

ماده  :6کسورات قانونی
 -1-6مالیات متعلق به اين قرارداد با توجه به مقررات از هر پرداخت کسر خواهد شد.
 -2-6طبق بند  4بخشنامه  52/5562مورخ  78/4/26و نص صريح ماده  2مصوبه شماره 1100/412
مورخ  78/4/2سازمان تامین اجتماعي ،اين قرارداد شامل کسور بیمه نميگردد.

ماده  :7تعهدات طرفین
 -1-7دانشگاه موظف است مبلم قرارداد را با توجه با انجام مراحل مختلف در موعد مقرر پرداخت نمايد.
مجري موظف است گزارش پیشرفت کار هر مرحله از قرارداد را به منظور تايید کارفرما به سازمان
 .............................ارسال نمايد.
 -2-7پرداخت هرگونه حقالزحمه همکاران احتمالي طرح و پرداخت مالیات و حق بیمه احتمالي اين
همکاران ،هزينههاي آزمايشات و هزينههاي کارگاهي انجام شده در خارج از دانشگاه و مواد مصرفي
به عهده مجري ميباشد.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

ماده  :8فسخ قرارداد
 -1-8در صورتي که کارفرماي قرارداد اصلي به شماره  ....................مورخ  .......................آن را فسخ و يا تعلیق
نمايد .با اين قرارداد هم مطابق فسخ و يا تعلیق قرارداد اصلي عمل خواهد شد که در صورت پرداخت خسارت
توسط کارفرماي موضوع قرارداد خسارت وارده بر مجري نیز از همان محل جبران خواهد گرديد.
 -2-8در صورتیکه دانشگاه يا مجري به هر دلیلي مايل به فسخ قرارداد باشند ،طرفین موظف هستند يک
ماه قبل از فسخ قرارداد مراتب را اعالم نمايند .در اين شرايط خسارات احتمالي وارده بر اساس نظر دستگاه
نظارت تعیین و اقدام ميشود.

ماده  :9حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختالف در رابطه با اين قرارداد ،موضوع در دستگاه نظارت طرح و تصمیمات اتخاذ شده از
جانب دستگاه نظارت الزماالجرا مي باشد.
اين قرارداد در  9ماده و  5تبصره در  4نسخه که هريک حکم واحد را دارند تهیه ،تنظیم و مبادله گرديده و
طرفین اجراي مفاد آن را تقبل نمودند.

نماینده دانشگاه

مجری پروژه

معاون پژوهش و فناوری

عضو هیات علمی دانشکده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی  ..........و مجری قرارداد

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

پیوست  :2الگوی قرارداد خرید خدمات پژوهشی
)(AUT-FM-2103-02

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

قرارداد خرید خدمات پژوهشی

اين قرارداد در اجراي قرارداد طرح تحقیقات صنعتي به شماره  ...................مورخ  ......................موسوم به پروژه
" ".............به نمايندگي آقاي  ...............................................................به نشاني  :تهران -دانشرگاه امیرکبیرر –
دانشکده  -................................................................خیابان حافظ – تلفن  ...................................که در ايرن قررارداد
اختصرررار اا کارفرمرررا نامیرررده مررري شرررود ،از يرررک طررررف و آقررراي ................................................بررره
نشاني ...........................................تلفن  ......................................که در اين قرارداد اختصرارا پژوهشرگر نامیرده مري
شود از طرف ديگر منعقد مي گردد و طرفین با امضاء آن خود را ملزم به رعايت ترام و تمرام کلیره مفراد آن
اعالم مي نمايند.

ماده  : 1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد انجام امور پژوهشي ،طراحي و مهندسي گروه …… در پروژه که به شرح ذيل ميباشد:
 -1-1مديريت و اداره تیم تخصصي گروه …………… به منظور ……………
 -2-1انجام محاسبات و بررسيهاي مهندسي بر اساس برنامه زمانبندي و نظر کارفرما
 -3-1ارائه برنامه زمانبندي براي انجام فعالیتهاي محوله
 -4-1مستندسازي کلیه فعالیتهاي انجام شده به گونهاي که بدون حضور پژوهشگر نتايج اعالم شده
قابل بازيابي مجدد باشد
تبصره  :1کلیه فعالیتها و اقدامات اجرايي پژوهشگر با هماهنگي کارفرما صورت ميگیرد.

ماده  :2مدت قرارداد
مدت اين قرارداد از تاريخ انعقاد براي اجراي وظايف محوله  6ماه ميباشد.
تبصره  :2در صورت نیاز کارفرما به ادامه فعالیت پژوهشگر ،و کسب رضايت از خدمات پژوهشگر ،قرارداد
تمديد ميشود.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

ماده  :3مبلغ قرارداد
 -1-3حقالزحمه پژوهشگر براي هر ماه مبلم ...................ريال معادل  ...................تعیین ميشود ،که
پس از کسر کسورات قانوني قابل پرداخت در وجه پژوهشگر ميباشد.
 -2-3هزينههاي مسافرتهاي احتمالي شامل اياب و ذهاب ،اقامت در هتل و پذيرايي در صورت تايید
کارفرما در قبال اسناد مستند قابل پرداخت در وجه پژوهشگر ميباشد.
 -3-3کلیه هزينههاي متفرقه از قبیل چاپ و تکثیر اوراق ،تجلید ،تايپ و امثالهم در صورت تايید
کارفرما در قبال اسناد مستند قابل پرداخت در وجه پژوهشگر ميباشد.
تبصره  :3در صورت اجراي موفقیتآمیز مراحل اجرايي پروژه در انتهاي مراحل خاص پاداش کسب موفقیت
با نظر کارفرما تعیین و به پژوهشگر پرداخت ميشود.
تبصره  :4طبق بند  4بخشنامه  52/5562مورخ  78/4/26و نص صريح ماده  2مصوبه شماره 1100/412
مورخ  78/4/2سازمان تامین اجتماعي ،اين قرارداد شامل کسور بیمه نميگردد.

ماده  : 4محل انجام کار
محل ارائه خدمات در محل پروژه ميباشد .در صورت نیاز کارفرما و تايید مدير پروژه ساعات کار در خارج از
محل پروژه قابل پرداخت است به شرط آنکه میزان آن از  %20کل ساعات کارکرد ماهیانه بیشتر نباشد.

ماده  :5تعهدات پژوهشگر
 -1-5ارائه برنامه زماني حضور در محل پروژه
 -2-5اجراي مفاد قرارداد و انجام وظايف محوله بر اساس برنامه زمان بندي پروژه تحتنظر کارفرما
 -3-5عدم انتشار و استفاده از اطالعات و مستندات پروژه بدون کسب مجوز کتبي از کارفرما
 -4-5رعايت مقررات و نظامهاي اجرايي پروژه و ايجاد ارتباط سالم و سازنده با ديگر مديران و اعضا
تیمها
 -5-5پژوهشگر با اطالع کامل از مشخصات فني پروژه ،مسئولیت حسن انجام کار در موضوع قرارداد
را ميپذيرد.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

 -6-5پژوهشگر حق واگذاري تمامي يا بخشي از موضوع قرارداد يا مسئولیت خود را به غیر ندارد.
ماده  :6تعهدات کارفرما
 -1-6پرداخت حقالزحمه پژوهشگر حداکثر يک هفته پس از پايان هر ماه
 -2-6ارائه امکانات و تجهیزات موردنیاز براي انجام خدمات محوله
ماده  :7فسخ قرارداد
کارفرما ميتواند با اعالم فرصت يک هفته قبلي به پژوهشگر اعالم فسخ قرارداد را بنمايد ،در صورتیکه فسخ از
طريق کارفرما انجام گردد ،کلیه هزينههاي انجام شده تا آن مرحله ،توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.
ماده  :8فرس ماژور
در صورت بروز حوادث غیر مترقبه نظیر :سیل ،زلزله ،محدوديتهاي خارجي و امثالهم که ادامه کار را از
طرفین سلب نمايند ،پروژه به حالت تعلیق در خواهد آمد در صورت رفع حالت مذبور ،برنامه جديد توسط
کارفرما اعالم و فعالیتها ادامه خواهند يافت.
ماده  :9حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختالف نظر و بروز شرايط پیشبیني نشده ،طرفین در رفع ابهام و اختالف از طريق
مذاکره سعي نموده و در صورت عدم توافق راي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه امیرکبیر به عنوان داور
مرضيالطرفین الزماالجرا مي باشد.
اين قرارداد در  9ماده و  4تبصره در  2نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و از تاريخ ...............................
نافذ ميگردد.

امضاء کارفرما
آقای دکتر ........................

امضاء پژوهشگر
آقای دکتر ………………….

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

پیوست  :3الگوی قراردادهای خرید خدمات مشاورهای
)(AUT-FM-2103-03

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

قرارداد خرید خدمات مشاوره
اين قرارداد در اجراي قرارداد طرح تحقیقات صنعتي به شرماره ………… مرورخ  ……....موسروم بره
پروژه  ......................................به نمايندگي آقاي  ..........................................به نشاني  :تهران -دانشگاه امیرکبیر _
دانشکده  - ...............................................خیابان حافظ _ تلفن  ..................................که در ايرن قررارداد اختصراراا
کارفرما نامیده مريشرود ،از يرک طررف و آقراي  .................................................بره نشراني .................................. :
تلفن ...................................که در اين قرارداد اختصاراا مشاور نامیده ميشود از طرف ديگرر منعقرد مريگرردد و
طرفین با امضاء آن خود را ملزم به رعايت ترام و تمرام کلیره مفراد آن اعرالم مرينماينرد .ضرمناا مرديرگروه
 .......................................به عنوان دستگاه نظارت بر نحوه عملکرد مشاور نظارت داشته و از ايرن پرس دسرتگاه
نظارت نامیده مي شود و برابر اختیارات حاصله در مقابل کارفرما مسئول ميباشد.

ماده  : 1موضوع قرارداد
 -5-1موضوع قرارداد عبارت است از انجام امور مشاوره در عملیات طراحي و مهندسي در پروژه در بخش
گروه  …………..به شرح ذيل:
 -6-1انجام امور مشاوره در محاسبات و بررسيهاي مهندسي در بخش تخصصي گروه ………… بر
اساس برنامه زمانبندي و نظر دستگاه نظارت
 -7-1ارائه برنامه زمانبندي براي انجام فعالیتهاي محوله
 -8-1کلیه فعالیتها و اقدامات اجرايي مشاوره با هماهنگي دستگاه نظارت صورت ميگیرد.

ماده  :2مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاريخ انعقاد براي اجراي بخشهاي مختلف طرح  6ماه ميباشد.
تبصره  :1در صورت نیاز کارفرما به ادامه فعالیت مشاور ،و کسب رضايت از خدمات مشاور ،قرارداد تمديد
ميشود.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

تبصره  :2در صورت رضايت کامل از خدمات و کسب دانش کافي در وظايف تخصصي ،مديريت پروژه نسبت
به معرفي مشاور به سازمانهاي مناسب اقدام مينمايد.
تبصره  :3در صورت اجراي موفقیتآمیز مراحل اجرايي پروژه در انتهاي مراحل خاص پاداش کسب موفقیت
با نظر مدير پروژه تعیین و به مشاور پرداخت ميشود.

ماده  :3مبلغ قرارداد
 -1-3حقالزحمه مشاوره براي هر ساعت  .............ريال تعیین ميشود که پس از تايید دستگاه
نظارت و کارفرما و پس از کسر کسورات قانوني در وجه مشاور پرداخت ميگردد.
 -2-3در پايان هر ماه میزان ساعات کارکرد توسط دستگاه نظارت تايید و حقالزحمه با توجه به بند
 ، 1/3محاسبه و پرداخت ميگردد.
 -3-3هزينههاي مسافرتهاي احتمالي شامل اياب و ذهاب ،اقامت در هتل و پذيرايي پس از تايید
دستگاه نظارت در صورت تايید کارفرما در قبال اسناد مستند در وجه مشاور قابل پرداخت مي-
باشد.
 -4-3کلیه هزينههاي متفرقه از قبیل چاپ و تکثیر اوراق ،تجلید ،تايپ و امثالهم پس از تايید دستگاه
نظارت در صورت تايید کارفرما در قبال اسناد مستند در وجه مشاور قابل پرداخت ميباشد.
تبصره  :4حداکثر سقف پرداخت حقالزحمه در هر ماه  60ساعت ميباشد.
تبصره  :5در صورت درخواست دستگاه نظارت و تايید کارفرما اين قرارداد به مقدار  %20قابل افزايش و
کاهش ميباشد.
تبصره  :6طبق بند  4بخشنامه  52/5562مورخ  78/4/26و نص صريح ماده  2مصوبه شماره 1100/412
مورخ  78/4/2سازمان تامین اجتماعي ،اين قرارداد شامل کسور بیمه نميگردد.
ماده  : 4محل انجام کار
محل ارائه خدمات در محل پروژه ميباشد .در صورت نیاز دستگاه نظارت و تايید کارفرما ساعات کار در خارج
از محل پروژه قابل پرداخت است به شرط آنکه میزان آن از  %20کل ساعات کارکرد ماهیانه بیشتر نباشد.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

ماده  :5تعهدات مشاور
 -1-5ارائه حضور در محل پروژه
 -2-5اجراي مفاد قرارداد و انجام وظايف محوله بر اساس برنامه زمانبندي پروژه تحت نظر دستگاه نظارت
 -3-5مشاور متعهد ميگردد از انتشار و استفاده اطالعات و مستندات پروژه بدون مجوز کتبي خودداري
نمايد .عدم رعايت اين بند موجبات پیگرد قانوني را فراهم ميآورد.
 -4-5مشاور متعهد ميگردد از خروج امکانات و تجهیزات پروژه بدون هماهنگي الزم خودداري نمايد.
 -5-5رعايت مقررات و نظامهاي اجرايي پروژه و ايجاد ارتباط سالم و سازنده با ديگر اعضا تیمها
 -6-5مشاور با اطالع کامل از مشخصات فني پروژه ،مسئولیت حسن انجامکار در موضوع قرارداد را مي-
پذيرد.
 -7-5با توجه به اينکه مشاور به تنهايي موضوع قرارداد را انجام ميدهد ،شامل بخشنامه  108قانون
تامین اجتماعي ميباشد و بر اساس آن الزم نیست از نامبرده بیمه کسر گردد.
 -8-5مشاور حق واگذاري کل يا بخشي از موضوع قرارداد را به غیر ندارد

ماده  :6تعهدات کارفرما
 -1-6پراخت حقالزحمه مشاور حداکثر يک هفته پس از پايان هر ماه
 -2-6ارائه امکانات و تجهیزات موردنیاز مشاور براي انجام خدمات محوله

ماده  :7فسخ قرارداد
کارفرما ميتواند با يک فرصت يک هفته قبلي به مشاور اعالم فسخ قرارداد را بنمايد ،در صورتیکه فسخ از
طريق کارفرما انجام گردد ،کلیه هزينههاي انجام شده تا آن مرحله کار ،توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

ماده  :8فرس ماژور
در صورت بروز حوادث غیرمترقبه نظیر :سیل ،زلزله ،محدوديتهاي خارجي و امثالهم که ادامه کار را از
طرفین سلب نمايند ،پروژه به حالت تعلیق در خواهد آمد در صورت رفع حالت مذبور ،برنامه جديد توسط
کارفرما اعالم و فعالیتها ادامه خواهند يافت.

ماده  :9حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختالف نظر و بروز شرايط پیشبیني نشده  ،طرفین در رفع ابهام و اختالف از طريق
مذاکره سعي نموده و در صورت عدم توافق راي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه امیرکبیر به عنوان داور
مرضيالطرفین الزماالجرا ميباشد.
اين قرارداد در  9ماده و  6تبصره در  2نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و از تاريخ …………..
نافذ مي گردد

امضاء کارفرما
آقای دکتر ..............

امضاء مشاور
آقای مهندس …

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

پیوست  :4الگوی قرارداد خرید خدمات پژوهشی پاره وقت
)(AUT-FM-2103-04

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

قرارداد خرید خدمات پژوهشی پاره وقت
اين قرارداد در اجراي قرارداد طرح تحقیقات صنعتي به شماره .............مورخ  ……….موسوم به پروژه
" ".......................نمايندگي آقاي  ................................به نشاني  :تهران_ دانشگاه امیرکبیر _ دانشکده
_.....................................خیابان حافظ _ تلفن  .........................که در اين قرارداد اختصاراا کارفرما نامیده مي-
شود ،از يک طرف و آقاي  .............................به نشاني  _................................................. :تلفن  .....................که در
اين قرارداد اختصاراا کارشناس نامیده ميشود از طرف ديگر منعقد ميگردد و طرفین با امضاء آن خود را
ملزم به رعايت تام و تمام کلیه مفاد آن اعالم مينمايند .ضمناا مديرگروه  ...................به عنوان دستگاه نظارت
بر نحوه عملکرد کارشناس نظارت داشته و از اين پس دستگاه نظارت نامیده ميشود و برابر اختیارات حاصله
در مقابل کارفرما مسئول ميباشد.
ماده  : 1موضوع قرارداد
 -1-1موضوع قرارداد عبارت است از انجام امور پژوهشي و عملیات طراحي و مهندسي در پروژه در بخش
گروه  ......................به شرح ذيل:
 -2-1انجام پژوهش ،محاسبات و بررسيهاي مهندسي در بخش تخصصي گروه  .......................بر اساس
برنامه زمانبندي و نظر دستگاه نظارت
 -3-1ارائه برنامه زمانبندي براي انجام فعالیتهاي محوله
 -4-1مستندسازي کلیه فعالیتهاي انجام شده به گونهاي که بدون حضور کارشناس نتايج اعالم شده
قابل بازيابي مجدد باشد
 -5-1کلیه فعالیتها و اقدامات اجرايي کارشناس با هماهنگي دستگاه نظارت صورت ميگیرد.

ماده  :2مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاريخ انعقاد براي اجراي بخشهاي مختلف طرح  6ماه ميباشد.
تبصره  :1در صورت نیاز کارفرما به ادامه فعالیت کارشناس ،و کسب رضايت از خدمات کارشناس ،قرارداد
تمديد ميشود.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

تبصره  :2در صورت رضايت کامل از خدمات و کسب دانش کافي در وظايف تخصصي ،مديريت پروژه نسبت
به معرفي کارشناسان به سازمانهاي مناسب اقدام مينمايد.
تبصره  :3در صورت اجراي موفقیتآمیز مراحل اجرايي پروژه در انتهاي مراحل خاص پاداش کسب موفقیت
با نظر مدير پروژه تعیین و به کارشناس پرداخت ميشود.

ماده  :3مبلغ قرارداد
 -1-3حقالزحمه کارشناسي براي هر ساعت  ...............ريال تعیین ميشود که پس از تايید دستگاه نظارت
و کارفرما و پس از کسر کسورات قانوني در وجه کارشناس پرداخت ميگردد.
 -2-3در پايان هر ماه میزان ساعات کارکرد توسط دستگاه نظارت تايید و حقالزحمه با توجه به بند ،1-3
محاسبه و پرداخت ميگردد.
 -3-3هزينههاي مسافرتهاي احتمالي شامل اياب و ذهاب ،اقامت در هتل و پذيرايي پس از تايید دستگاه
نظارت در صورت تايید کارفرما در قبال اسناد مستند در وجه کارشناس قابل پرداخت ميباشد.
 -4-3کلیه هزينههاي متفرقه از قبیل چاپ و تکثیر اوراق ،تجلید ،تايپ و امثالهم پس از تايید دستگاه
نظارت در صورت تايید کارفرما در قبال اسناد مستند در وجه کارشناس قابل پرداخت ميباشد.
تبصره  :4حداکثر سقف پرداخت حق الزحمه در هر ماه  120ساعت ميباشد.
تبصره  :5در صورت درخواست دستگاه نظارت و تايید کارفرما اين قرارداد به مقدار %20قابل افزايش و
کاهش ميباشد.
تبصره  :6طبق بند  4بخشنامه  52/5562مورخ  78/4/26و نص صريح ماده  2مصوبه شماره 1100/412
مورخ  78/4/2سازمان تامین اجتماعي ،اين قرارداد شامل کسور بیمه نميگردد.

ماده  : 4محل انجام کار
محل ارائه خدمات در محل پروژه ميباشد .در صورت نیاز دستگاه نظارت و تايید کارفرما ساعات کار در خارج
از محل پروژه قابل پرداخت است به شرط آنکه میزان آن از  %20کل ساعات کارکرد ماهیانه بیشتر نباشد.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

ماده  :5تعهدات کارشناس
 -1-5ارائه حضور در محل پروژه
 -2-5اجراي مفاد قرارداد و انجام وظايف محوله بر اساس برنامه زمانبندي پروژه تحت نظر دستگاه نظارت
 -3-5کارشناس متعهد ميگردد از انتشار و استفاده اطالعات و مستندات پروژه بدون مجوز کتبي خودداري
نمايد .عدم رعايت اين بند موجبات پیگرد قانوني را فراهم ميآورد.
 -4-5کارشناس متعهد ميگردد از خروج امکانات و تجهیزات پروژه بدون هماهنگي الزم خودداري نمايد.
 -5-5رعايت مقررات و نظام هاي اجرايي پروژه و ايجاد ارتباط سالم و سازنده با ديگر اعضا تیم ها
 -6-5کارشناس با اطالع کامل از مشخصات فني پروژه ،مسئولیت حسن انجام کار در موضوع قرارداد را
ميپذيرد.
 -7-5با توجه به اينکه کارشناس به تنهايي موضوع قرارداد را انجام ميدهد ،شامل بخشنامه  108قانون
تامین اجتماعي ميباشد و بر اساس آن الزم نیست از نامبرده بیمه کسر گردد.
 -8-5کارشناس حق واگذاري کل يا بخشي از موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

ماده  :6تعهدات کارفرما
 -1-6پراخت حقالزحمه کارشناس حداکثر يک هفته پس از پايان هر ماه
 -2-6ارائه امکانات و تجهیزات مورد نیاز کارشناس براي انجام خدمات محوله

ماده  :7فسخ قرارداد
کارفرما ميتواند با يک فرصت يک هفته قبلي به کارشناس اعالم فسخ قرارداد را بنمايد ،در صورتیکه فسخ از
طريق کارفرما انجام گردد ،کلیه هزينههاي انجام شده تا آن مرحله کار ،توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئیننامه اداري پروژههاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

AUT- PR-2103
ويرايش:

ماده  :8فرس ماژور
در صورت بروز حوادث غیر مترقبه نظیر :سیل ،زلزله ،محدوديتهاي خارجي و امثالهم که ادامه کار را از
طرفین سلب نمايند ،پروژه به حالت تعلیق در خواهد آمد در صورت رفع حالت مذبور ،برنامه جديد توسط
کارفرما اعالم و فعالیتها ادامه خواهند يافت.

ماده  :9حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختالف نظر و بروز شرايط پیشبیني نشده  ،طرفین در رفع ابهام و اختالف از طريق
مذاکره سعي نموده و در صورت عدم توافق راي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه امیرکبیر به عنوان داور
مرضيالطرفین الزماالجرا مي باشد.
اين قرارداد در  9ماده و  6تبصره در  2نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و از تاريخ ............................
نافذ ميگردد.

امضاء کارفرما
آقای دکتر...................

امضاء کارشناس
آقای مهندس ....................

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

